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Theosofie de oude wijsheid-religie.

Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā’s
Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita’s) in praktijk brengen is de
tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 31.

VIRYĀ
de onverschrokken kracht die zich uit het slijk van aardse leugens al strijdend een weg baant naar
de hoogste WAARHEID.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 46
********

U bent nu de vestinggracht overgestoken die de poort van menselijke hartstochten omringt. U
heeft nu Mara en zijn woeste horde overwonnen.
U heeft de bezoedeling uit uw hart verwijderd en het vrijgemaakt van onzuiver verlangen.
Maar, roemrijke strijder, uw taak is nog niet volbracht. Lanoe, bouw een hoge muur die ‘het
heilige eiland1 zal omsluiten, een dam die uw denken zal beschermen tegen trots en
zelfgenoegzaamheid over de gedachte aan de grote heldendaad die is verricht.
Een gevoel van trots zou het werk verstoren. Bouw daarom een stevige muur, opdat de
pelgrim en zijn eiland niet worden verzwolgen door het woeste aanrollen van kolkende
golven, die hoog worden opgestuwd en op de kust beuken vanuit de grote oceaan van
wereld-māyā; ja, zelfs als de zege al is behaald Uw ‘eiland’ is het hert, uw gedachten zijn de
jachthonden die het afmatten en achternazitten bij zijn voortgang naar de levensstroom. Wee
het hert dat wordt ingehaald door de blaffende demonen voordat het Dal van de Toevlucht is
bereikt, dhyanamarga,2 het ‘pad van zuivere kennis’.
Voordat u vaste voet kunt zetten op dhyanamarga en dit pad het uwe kunt noemen, moet uw
ziel worden als de rijpe mangovrucht: zo zacht en zoet als zijn goudglanzende vruchtvlees
voor het leed van anderen en zo hard als de pit van die vrucht voor uw eigen pijn en verdriet,
overwinnaar van wel en wee. Staal uw ziel tegen de verlokkingen van het zelf; verdien er de
naam ‘diamanten ziel’3 voor.
Want zoals de diamant die diep in het kloppende hart van de aarde ligt begraven, de aardse
lichten nooit kan weerkaatsen, zo is het ook voor uw denken en uw ziel; wanneer ze
dhyanamarga volgen moeten ze niets weerspiegelen van Maya’s rijk van illusie.
H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz. 56-57
********

1

Het hogere ego, het denkende zelf.

Dhyanamārga is letterlijk het ‘pad van dhyāna’; of het pad van zuivere kennis, van Paramārtha of
(Sanskriet) svasamvedana ‘de beschouwing waarin men zich van zichzelf bewust wordt of zichzelf analyseert’.
2

3 De ‘diamanten ziel’, ‘Vajrasattva’, is een titel van de hoogste Boeddha, de ‘Heer van alle mysteriën’, Vajradhāra en
Ādi-Boeddha genoemd.
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De vijfde pāramitā is virya, ‘kracht’, moed, vastberadenheid; de wil en energie om standvastig
trouw te blijven aan wat waar is, en met evenveel kracht tegenstand te bieden aan wat
onjuist is. Iemand die virya meester is, is onvermoeibaar in zijn denken en handelen.
Grace F.Knoche in Duizend lichten aansteken blz. 156
********

Hoe moet men onverschrokken kracht (virya) in praktijk brengen?
Men moet nooit traag worden in het doen van goede daden. Men moet elk mentaal of fysiek
lijden zien als het natuurlijke gevolg van onwaardige daden gepleegd in vorige incarnaties, en
moet zich vast voornemen voortaan alleen die dingen te doen die in overeenstemming zijn met
een spiritueel leven. Men moet mededogen koesteren voor alle wezens, en nooit de gedachte aan
traagheid laten opkomen, maar zich onvermoeibaar en vol enthousiasme inspannen om alle
wezens goed te doen.
Gottfried de Purucker in de Bron van het Occultisme blz. 51 & http://www.theosofie.net/literatuur.
*******.

Wat vreugdevolle doorzettingsvermogen is.
Als u zich enthousiast op een deugdzaamheid heeft gericht.
Engaging in the Bodhisattva Deeds zegt;

Wat is vreugdevol doorzettingsvermogen? Het is de vreugde in een deugdzaamheid.
The Bodhisattva Levels verklaart; het is als een vlekkeloze gemoedstoestand enthousiast over het
accumuleren van een deugd en het werken voor het welzijn van levende wezens, samen met een
fysieke, verbale en mentale gemoed toestand activiteit die dit activeert.
Hoe moet men de vreugdevolle doorzettingsvermogen in de praktijk beginnen?
Regelmatig de voordelen van vreugdevol volharding en de fout van het nalaten hiervan
overpeinzen, want vreugdevolle doorzettingsvermogen wordt ontwikkeld als het een gewoonte
wordt door het reflecteren hierop.
Met betrekking tot de voordelen, de Exhorlation to Wholehearted Resolve ( Adhyasaya - samcodana sutra ) zegt ;

Vertrouw altijd op de nobele vreugdevolle volharding,
Die altijd al het lijden en duisternis laat verdwijnen,
Die de basis vormt van de bevrijding uit de naargeestige rijken,
En wordt geprezen door alle Boeddha’s.
Iemand die vreugdevol volhardt
Heeft geen moeite met het vervullen van een taak
Een gewone of een bijzondere
Wie dit geleerde heeft ontvangen zou dan ontmoedigd kunnen zijn door vreugdevol
doorzettingsvermogen
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Degenen die zich ingesteld hebben in het verkrijgen van de Boeddha verlichting.
Zien de fouten van lethargie en luiheid
En volharden daarom met enthousiasme.
Aldus heb ik hen geadviseerd.
Tsong Kha-Pa in Lamrim Chemo (The Great Treatise on the Stage of the Path)
Chapter: The Perfection of Joyous 2: 182
*******.
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